
CONDIÇÕES DA PARTICIPAÇÃO  
“Escape Room - O Estripador” 

 
 
PRIMEIRA – PARTICIPAÇÃO E RESERVA 
 
1.1 The History Channel, Iberia, B.V. sucursal em Espanha (doravante, “THCI”) 
organiza um jogo de Escape Room (doravante, o “Escape Room”), com o objetivo de 
promover a estreia da série de televisão “O ESTRIPADOR” (doravante, a “Série”) cuja 
emissão terá lugar nos canais de televisão atualmente denominados ®HISTÓRIA e 
®Crimen e Investigación (doravante, os “Canais”). 
 
1.2 No Escape Room, poderá participar qualquer pessoa com mais de 18 anos de 
idade, residente em Portugal, exceto funcionários e familiares até ao primeiro grau de 
parentesco e afinidade da THCI. 
 
1.3 Para participar será necessário efetuar uma reserva (doravante, a “Reserva”) 
através da web http://canalhistoria.pt/ (doravante, a “Web”). Para isso, será 
imprescindível preencher um formulário de registo de dados em que o participante 
principal (doravante, o “Participante”) deverá selecionar o dia e a hora em que deseja 
participar, devendo incluir o nome, apelidos, endereço eletrónico e número de 
BI/Cartão de Cidadão tanto de quem faz a Reserva, como de um (1) convidado 
(doravante, o “Convidado”) escolhidos para participar no Escape Room (doravante, o 
“Formulário”). O Participante deverá igualmente aceitar as presentes Condições e a 
Política de Proteção de Dados da THCI (doravante, a “Política”). Em caso algum, 
poderá a THCI ser responsabilizada pela perda ou não receção das Reservas. Para 
que não restem dúvidas, caso o Participante só esteja acompanhado por um (1) 
Convidado, a organização do Escape Room encarregar-se-á de organizar os grupos 
até completarem um total de dois (2) Participantes. 
 
1.4 O Participante poderá escolher o dia e hora de participação de entre as seguintes 
opções:  
 

- Sábado, 16 de setembro de 2017: 9:50 am, 10:50 am, 11:50 pm, 15:50 pm,  
16:50pm, 17:50 pm, 18:50 pm o 19:50 pm. 

-  
- Domingo, 17 de setembro de 2017: 9:50 am, 10:50 am, 11:50 pm, 15:50 pm,  

16:50pm, 17:50 pm, 18:50 pm o 19:50 pm. 
-  

 
1.5 Uma vez efetuada a Reserva, o Participante receberá um e-mail no endereço 
eletrónico que forneceu no Formulário que lhe confirmará que a Reserva foi feita 
corretamente. Será enviado igualmente um e-mail aos Convidados para os endereços 
eletrónicos fornecidos pelo Participante para que confirmem a Reserva. 
 
1.6 Os Convidados terão um prazo de quarenta e oito (48) horas, desde o envio do 
correio eletrónico, para confirmar a Reserva e aceitar as presentes Condições. Caso 
contrário, a Reserva será cancelada automaticamente, deixando livres a data e hora 
assinaladas no Formulário. Para que não restem dúvidas, todos os Convidados têm de 
confirmar a Reserva no prazo indicado sob pena de anulação da mesma. 
 
1.7 Uma vez confirmada a Reserva por todos os Convidados (doravante, 
conjuntamente, os “Participantes”), os Participantes deverão apresentar-se no dia e 
hora assinalados no “Escape Hunt”, sito na Rua dos Douradores, nº 13, em Lisboa, 
para desfrutar da experiência do Escape Room.  



 
1.8 Se, depois de ter efetuado a Reserva, algum dos Participantes não puder 
comparecer, deverá comunicá-lo por e-mail para o seguinte endereço eletrónico: 
escaperoom@canalhistoria.es. No caso de um dos Participantes, caso sejam três (3) 
os Convidados, não puder comparecer no Escape Room nas datas e horas 
escolhidas, a Reserva será mantida. No caso de ser mais do que um dos Participantes 
a não poder comparecer à marcação, ou um (1) no caso de existir apenas um (1) 
Convidado, a Reserva será cancelada. Para que não restem dúvidas, para que se 
realize o Escape Room, é necessário que, pelo menos, quatro Participantes se 
apresentem no local na data e hora reservadas. 
 
 
SEGUNDA - PRAZOS 
 
2.1 O prazo para efetuar a Reserva começará no dia 28 de agosto de 2017 e 
terminará no dia 13 de setembro de 2017, ambos inclusive.  
 
2.2 O Escape Room terá lugar nos dias 16 e 17 de setembro de 2017. 
 
 
TERCEIRA- DINÂMICA 
 
3.1 O Escape Room consistirá numa dinâmica de grupo de sessenta (60) minutos de 
duração em que os Participantes deverão resolver os enigmas que lhes forem 
apresentados para conseguir escapar do “Hotel H.H.HOLMES”. 
 
3.2 Para o desenvolvimento correto do Escape Room, será necessária a presença de 
todos os Participantes no dia reservado, pelo menos, dez (10) minutos antes a hora 
escolhida no Formulário, no “Escape Hunt”, sito na Rua dos Douradores, nº 13, em 
Lisboa). Para que não restem dúvidas, os Participantes deverão comparecer com 
BI/Cartão de Cidadão ou passaporte válidos e o e-mail de confirmação de Reserva 
para poderem participar.  
 
3.3 À chegada, os Participantes deverão preencher devidamente o formulário que lhes 
será entregue pela organização. Para que não restem dúvidas, o preenchimento total 
e a assinatura deste formulário serão imprescindíveis para a participação no Escape 
Room. Deverão, igualmente, assinar a autorização referida na Condição 3.7 abaixo. 
 
3.4 Os Participantes serão encaminhados pelo rececionista do hotel para um (1) dos 
cinco (5) circuitos preparados e decorados de forma a recriar a Série. Cada um destes 
circuitos será composto por três (3) salas consecutivas, nas quais se desenrolará o 
Escape Room (doravante, as "Salas”).  
 
3.5 Em cada uma das Salas será apresentado aos Participantes um enigma que terão 
de resolver no prazo de vinte (20) minutos para poder aceder à sala seguinte. Caso 
não consigam resolvê-lo, uma voz em off irá dando pistas aos Participantes para que 
consigam chegar à solução.  
 
3.6 Se os Participantes resolverem corretamente o enigma apresentado na terceira 
das Salas, abrir-se-á a porta que lhes permitirá sair do hotel e terão superado com 
sucesso o Escape Room. Caso não consigam resolver o enigma no prazo assinalado 
na supracitada Condição 3.5, uma voz em off anunciar-lhes-á o fracasso. 
 
3.7 Os Participantes serão filmados e/ou fotografados durante o decorrer do Escape 
Room. Os Participantes deverão assinar um documento a autorizar a exploração da 



sua imagem pessoal, como parte das fotografias e/ou filmagens, sem limitação 
geográfica ou temporal, nem em relação a sistemas, suportes e formatos e com 
expressa possibilidade de cedência a terceiros. Para que não restem dúvidas, a sua 
condição de Participantes no Escape Room está sujeita à aceitação desta Condição e 
à assinatura da dita autorização.  
 
 
QUARTA - DADOS PESSOAIS 
 
4.1. Os Participantes autorizam expressamente a utilização do seu nome e apelidos, 
na forma e meios que a THCI considere convenientes, com o objetivo de dar a 
conhecê-los na sua condição de Participantes no Escape Room. Especificamente, o 
nome e apelidos dos Participantes, assim como as fotografias e/ou vídeos 
mencionados na supracitada Condição 3.7, poderão ser publicados na Web e nos 
perfis oficiais dos Canais no Twitter e Facebook. 
 
4.2 Os dados pessoais dos Participantes fornecidos, tanto no Formulário como no 
formulário indicado na supracitada Condição 3.3, ficarão sujeitos à Política 
(http://www.thehistorychanneliberia.com/THCI/pt/politica-de-privacidade/) e o seu 
tratamento estará sujeito à Lei espanhola. Em particular, e salvo indicação em 
contrário no prazo de trinta (30) dias, o Participante autoriza que os seus dados sejam 
incluídos num ficheiro automatizado de dados de titularidades da THCI com fins 
promocionais e publicitários, e aceita expressamente o tratamento dos referidos dados 
e a sua cedência, até internacional, a empresas do grupo da THCI. Em todo o caso, a 
pessoa em causa gozará dos direitos que a legislação aplicável lhe reconhece, em 
relação aos seus dados (acesso, retificação, oposição e cancelamento) com a mera 
comunicação para o efeito dirigida a datos@iberia.amcnetworks.com. 
 
 
QUINTA - VÁRIOS 
 
5.1 A participação no Escape Room supõe a plena aceitação destas Condições. 
 
5.2 A THCI reserva o direito de suspender o Escape Room em caso de mau 
funcionamento, devido ao incumprimento da Participação no que toca às presentes 
Condições, assim como por qualquer outra causa de força maior que impeça a 
realização da mesma em conformidade com o aqui disposto. 
 
5.3 Os Participantes serão responsáveis e deverão indemnizar a THCI em caso de 
degradação por sua culpa ou negligência do material posto à sua disposição. 
 
5.4 Os Participantes declaram que não sofrem de qualquer patologia, lesão ou queixa 
alguma que os impeça de participar no Escape Room, em conformidade com as suas 
características particulares e regras de participação que afirmam conhecer e aceitam 
expressamente, pelo que excluem a THCI de qualquer responsabilidade em caso de 
eventuais danos físicos ou morais que podem ter ocorrido como resultado da sua 
participação. 
 
5.5 Perante qualquer dúvida interpretativa que possa surgir em relação às presentes 
Condições, prevalecerá o critério da THCI. 
 
5.6 Com expressa renúncia a qualquer foro que possa corresponder-lhes, os 
participantes aceitam submeter qualquer questão litigiosa que possa surgir no âmbito 
da presente Promoção aos julgados e tribunais da cidade de Madrid. 


